Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 20 - 2016
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2016. No dia quatro do mês de fevereiro de
dois mil e dezesseis (04/02/2016), às dezenove horas, na Sala Nobre da Câmara
Municipal de Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar, nº 51, nesta cidade de Bananal,
Estado de São Paulo, realizou-se a Vigésima Sessão Ordinária do segundo biênio
do Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio Coutinho.
Presentes os Vereadores (as) Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice – Presidente),
Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Maria Aparecida Souza da Costa, José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika Tereza Coitinho Affonso, Hercília de Jesus
Ramos de Andrade e Osvaldo Ferreira. Ausente o vereador Álvaro Luiz Nogueira
Ramos (2º Secretário). A ATA da sessão anterior foi aprovada sem restrições. Após
a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 001/2016= requer dos CORREIOS, informações
quanto ao fechamento do Posto em Rancho Grande; Requerimento n.º 002/2016= requer
da Empresa de Ônibus Colitur, a possibilidade de se substituir os veículos que fazem o
trajeto Barra Mansa x Bananal; Requerimento n.º 003/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informações quanto a recuperação das avenidas Arnaldo de Souza
e Rubem de Melo; Requerimento n.º 004/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto ao fornecimento de materiais didáticos para a Educação
Infantil; Indicação n.º 004/2016= solicita serviços de limpeza em toda a cidade;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.º 005/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto a utilização indevida da
ambulância da saúde; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º
006/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, relação nominal dos jovens que
fazem parte do “Programa Ação Jovem”; Requerimento n.º 007/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao funcionamento dos programas
federal e estadual de informática; Requerimento n.º 008/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, providências urgentes quanto a um terreno baldio na rua Sargento
Sebastião Peixoto; Moção n.º 001/2016= de aplausos e agradecimento, ao competente
ex-chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação, Sr. Fernando Padula, pela
competência e profissionalismo; Moção n.º 002/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Irka Cheminand; Indicação n.º 006/2016= solicita inserção no quadro de servidores
efetivos da Prefeitura Municipal de Bananal, o cargo de “Guia Turístico”; Indicação n.º
007/2016= solicita acordo com os correios, a fim de preservar a antiga Estação
Ferroviária; Indicação n.º 008/2016= solicita serviços de limpeza e poda de matos na
rotatória do bairro Laranjeiras e demais bairros da cidade; Indicação n.º 009/2016= solicita
criação do programa “Aluguel Social” em nosso município; VEREADOR JOSÉ EDUARDO
COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 009/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, instalação de um braço de iluminação na rua Lucílio Costa, na Vila
Bom Jardim; Requerimento n.º 010/2016= requer do D.E.R., melhorias na sinalização da
SP-247 e instalação de lombadas em pontos estratégicos; Requerimento n.º 011/2016=
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requer da SABESP, informações quanto a instalação do sistema de esgoto no bairro das
Formigas; Indicação n.º 001/2016= solicita serviços de reforma nas lombadas da av.
Barão de Joatinga e ainda instalação de lombada após a rua Leopoldo Carneiro;
Indicação n.º 002/2016= solicita continuidade da rua Lucilio Costa, na Vila Bom Jardim;
Indicação n.º 003/2016= solicita funcionário fixo para cuidar da Praça Pedro Ramos;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.º 012/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto os procedimentos adotados no
atendimento aos moradores afetados pelas chuvas ao longo do mês de janeiro/2016;
Requerimento n.º 013/2016= requer da Secretaria Municipal de Saúde, informações
quanto a atual situação da dengue em nosso município; VEREADORA LÚCIA HELENA
NADER GONÇALVES: Moção n.º 003/2016= de aplausos, aos novos conselheiros
tutelares e suplentes, pela posse realizada em 10/01/2016; Moção n.º 004/2016= de
aplausos e agradecimento, ao Sr. Walterly Cobra Gavião, pela limpeza e conservação de
parte da área de lazer Ivani Barbosa; Moção n.º 005/2016= de aplausos, a Exma. Sra.
Cel. PM Eliane Nikoluk Scachetti, DD. Comandante do CP/1, pelo 40.º aniversário de
criação e instalação da Unidade na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, ocorrido em 20/01/2016; Moção n.º 006/2016= de aplausos, a todas as escolas
municipais e estadual, pela organização e realização das formaturas de diversas turmas
no mês de dezembro/2015; Moção n.º 007/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Aracy Nogueira; Moção n.º 008/2016= de pesar, pelo falecimento do jovem David Corrêa
Nader; Moção n.º 009/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. José Roberto Gonçalves;
Moção n.º 010/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Valdomiro Leite Silva; Moção n.º
011/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Dairton da Silva Cruz; Moção n.º 012/2016=
de pesar, pelo falecimento da Sra. Irka Cheminand; Indicação n.º 005/2016= solicita
instalação de guard-rail na rua João Cândido da Silva, no “Morro da Caixa D’água”;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicação n.º 010/2016=
solicita reforma da passarela metálica do bairro da Cerâmica; Indicação n.º 011/2016=
solicita colocação de placa indicativa do nome da rua Moisés de Oliveira Gomes, na Vila
Bom Jardim; Indicação n.º 012/2016= solicita recuperação de calçamento na av. João
Barbosa de Camargo, próximo a entrada da ‘Chácara do Sr. Lulu’, na Vila Bom Jardim;
Indicação n.º 013/2016= solicita realização de limpeza e recuperação do calçadão da av.
João Barbosa de Camargo; Indicação n.º 014/2016= solicita recuperação do acesso ao
Estádio João Avelar pela Praça São Pedro. Quando da discussão dos requerimentos e
das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso
da palavra: Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Eng. Antônio Moreira Júnior, DD. Diretor da 6.ª Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR
6, solicitando melhorias na sinalização na SP-247 com a instalação de lombadas
principalmente nos pontos onde existem agrupamentos de moradias como no km12 e km
9, onde existe uma reta com os veículos desenvolvendo velocidade acima dos
100km/hora. Solicito colocação de sinalização de animais na pista, próximo as fazendas,
sinalização de pedestres próximos ao conglomerado de casas e sinalização de saída de
caminhões onde for necessário. Solicito também estudos para instalações de lombadas
em outros pontos estratégicos da rodovia, visto que os veículos estão desenvolvendo
altas velocidades o que já causou morte nessa rodovia. Vale lembrar que estes pedidos já
foram feitos em Requerimento n.º 124/2015, datado em 03/09/2015. Em seguida, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando
instalação de um braço de iluminação na altura do n.º 179 da Rua Lucílio Costa, na Vila
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Bom Jardim, onde a noite a escuridão é total. Ressalto que nesta mesma rua já existe
iluminação em outros pontos. Disse também que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas José Guedes Guarizzi,
DD. Gerente Local da SABESP, solicitando informações quanto a instalação do sistema
de esgoto no bairro das Formigas. As casas que estão localizadas a av. Prefeito
Washington L. C. Bruno desde o final do CDHU até o antigo Hotel Casa Grande não estão
ligadas na rede da SABESP, portanto é urgente a realização dessa obra. Comentou, em
seguida, que apresentou uma indicação onde solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se disponibilizar um funcionário fixo para cuidar da
Praça Pedro Ramos, para que possa cuidar da mesma plantando grama e plantas. Nossa
cidade é uma Estância Turística e a nossa praça principal que poderia ser um cartão de
visita se encontra em péssimo estado de conservação. Sugiro ainda para a parceria com
o comercio local para embelezarmos nossa Praça. Vale lembrar que o pedido acima já foi
solicitado em Indicação n.º 102/2015, datado em 05/08/2015. Em seguida, teceu breves
comentários sobre uma indicação apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de dar continuidade da Rua Lucílio Costa, na Vila Bom
Jardim pois a mesma está interrompida por um terreno localizado entre os trechos
pavimentados dessa rua. Como se trata de um loteamento solicito que notifique o
proprietário. Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de reforma nas lombadas já
existentes na av. Barão de Joatinga, pois as mesmas já não estão cumprindo sua função
que é reduzir a velocidade dos veículos que ali transitam. Indico ainda para a instalação
de uma lombada após a Rua Leopoldo Carneiro, pois os veículos ao saírem desta rua
desenvolvem uma velocidade não permitida neste logradouro. Com a palavra vereadora
Érika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. SRA. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD.
Prefeita Municipal, solicitando providências urgentes junto a Vigilância Sanitária com
relação a um terreno baldio na rua Sargento Sebastião Peixoto, próximo a residência da
Sra. Luciana Lacerda e do Professor Antônio Carlos (Carlão), pois o terreno está imundo,
provavelmente com muitos focos do mosquito Aedes Aegypti. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando
informações quanto ao funcionamento dos programas, tanto federal quanto estadual, de
informática e quanto aos computadores. Sugiro para que o programa do Governo Federal
possa passar a funcionar no prédio do Solar Aguiar Valim. Comentou, em seguida, sobre
um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando a relação
nominal dos jovens que fazem parte do “Programa Ação Jovem” em nosso município.
Logo após, teceu breves comentários sobre uma Moção de Aplausos e Agradecimento
apresentada Ao competente Ex-Chefe De Gabinete Da Secretaria Estadual Da Educação
Ilmo. SR. Fernando Padula. Padula foi Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual da
Educação desde o ano de 2007, encerrando seu belíssimo trabalho agora em janeiro de
2016. De 1999 a 2002 foi Assessor na Educação. De 2003 a 2007 foi Chefe de Gabinete
da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Padula sempre foi um
funcionário impecável e atencioso com todos. Uma pessoa de estrema competência e
profissionalismo. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Irka Cheminand, ocorrido recentemente. Deus tira de nós quem mais
amamos. Quando menos esperamos e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa é da vida
que tem inicio, meio e fim. A nossa culpa está apenas em amar tanto e sentir tanto perder
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alguém. Mas o tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos
bons momentos. E no fim apenas a saudade e uma certeza: não importa onde esteja,
estará sempre comigo. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de
Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Que Deus continue
lhe abençoando e fazendo de você essa pessoa maravilhosa por toda a vida. Nosso
Estado de São Paulo têm muito a lhe agradecer por todo trabalho ao longo destes anos.
Em seguida, disse que apresentou uma indicação em que solicita à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se criar no âmbito do município o
programa “aluguel social” para as famílias que estão em áreas de risco, visando desta
forma proteger a integridade física das mesmas. Logo após, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
serviços de limpeza e poda de matos na rotatória do bairro Laranjeiras, assim como nos
demais bairros da cidade, pois o mato está muito alto e com muita sujeira. Disse também
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se inserir no quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de
Bananal o cargo de “Guia Turístico”, realizando desta forma Concurso Público para a
ingressão no cargo. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que
apresentou uma Moção De Aplausos aos novos Conselheiros Tutelares e suplentes, pela
posse realizada no dia 10 de janeiro do corrente ano no Centro Cultural Carlos
Cheminand. Desejo a vocês um grande e dedicado trabalho e que Deus abençoe a todos.
A missão do conselheiro tutelar é uma missão árdua, mas de grande relevância para
nossa sociedade na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Que se dê ciência
do inteiro teor desta ao Conselho Tutelar de Bananal. Em seguida, disse quer apresentou
uma Moção de Aplausos à Exma. Sra. Cel. PM Eliane Nikoluk Scachetti, DD. Comandante
do CPI/1 - Comando De Policiamento do Interior, pelo 40.º aniversário de criação e
instalação da Unidade na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
ocorrido no dia 20 de janeiro de 2016, na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo. Comentou, em seguida, sobre uma Moção de Aplausos apresentada à todas
Escolas Municipais e Estadual, pela organização e realização das formaturas de diversas
turmas no mês de dezembro de 2015. Parabéns pelo ótimo trabalho realizado com os
alunos ao longo de 2015. Aproveito a oportunidade para aplaudir todos os funcionários
das escolas, em especial os professores que com muita dedicação e carinho prepararam
nossos alunos para este dia tão especial. Que se dê ciência do inteiro teor desta a direção
das escolas: E.M.E.F. "Prof. José Luiz Ferreira Guimarães", E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra", E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula", E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira" e E.E.
“Visconde de São Laurindo”. Logo após, teceu breves comentários sobre uma, “Moção De
Pesar” apresentada pelo falecimento da Sra. Irka Cheminand, ocorrido recentemente. O
vazio que a ausência da Sra. Irca deixou, não apenas em suas vidas, mas também na
vida dos que com ela conviveram, irá materializar-se em saudade. Disse também que
apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Valdomiro Leite Silva, ocorrido
recentemente. O vazio que a ausência do Sr. Valdomiro deixou, não apenas em suas
vidas, mas também na vida dos que com ele conviveram, irá materializar-se em saudade.
Uma saudade que se fará companheira a cada dia, e continuará sempre presente em
cada momento. Uma saudade que, hoje, nos faz abraçar com carinho os que ficaram e
choram a sua partida. Uma saudade que se fará companheira a cada dia, e continuará
sempre presente em cada momento. Uma saudade que, hoje, nos faz abraçar com
carinho os que ficaram e choram a sua partida. Esta homenagem que, de antemão sei
contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares.
Disse, ainda, que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Aracy
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Nogueira, ocorrido recentemente. O vazio que a ausência da Sra. Aracy deixou, não
apenas em suas vidas, mas também na vida dos que com ela conviveram, irá
materializar-se em saudade. Uma saudade que se fará companheira a cada dia, e
continuará sempre presente em cada momento. Uma saudade que, hoje, nos faz abraçar
com carinho os que ficaram e choram a sua partida. Comentou brevemente também
sobre uma “Moção de Pesar” apresentada pelo falecimento do jovem David Corrêa Nader,
ocorrido recentemente. Luiz Fernando, Letícia, Caio e Hana. Um dia, o Criador entregoulhes um lindo presente, que foi recebido na maior alegria: o David. De repente, um cruel
acidente obrigou vocês a devolvê-lo, em meio a lágrimas e o coração aos pedaços. Diante
dessa dor dilacerante todas as coisas perdem o seu sentido, as palavras ficam vazias e
nada conseguem exprimir. Por isso, nós, que partilhamos dessa dor e da saudade que ele
deixou, queremos abraçar cada um de vocês em silêncio, mas com muito carinho,
também. Por fim, teceu breves comentários sobre uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar guard-rail no lado direito da
rua João Cândido da Silva, no trecho que compreende o “Morro da Caixa d’Água”, pois o
aclive é muito acentuado e estreito. O grande problema são os veículos, principalmente
os de maior porte, pois se apresentarem qualquer problema mecânico, não consegue
parar, atingindo diversas casas abaixo de todo o trecho acentuado. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira De Oliveira
Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informações quanto ao fornecimento de livros,
brinquedos e jogos didáticos para a Educação Infantil, tanto para os alunos quanto para
os professores. Após levantamento, verifiquei que somente nos anos quando o ex-prefeito
Wilton Neri Pereira estava à frente do Poder Executivo, esses materiais eram
disponibilizados. Não há a possibilidade da Prefeitura Municipal de Bananal voltar a
fornecer esses materiais? Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao Ilmo. Sr. Francisco José Resende, DD.
Diretor da empresa de Ônibus Colitur, solicitando a possibilidade de se substituir os
veículos que fazem o trajeto Barra Mansa x Bananal, pois os ônibus estão em precárias
condições e não oferecem conforto algum para os passageiros. A linha é interestadual e
os veículos que fazem o percurso estão velhos, todo batendo, um calor insuportável, sem
ar condicionado e na maioria das vezes viajam lotados, com muitas pessoas em pé. O
pedido se justifica por diversas reclamações dos usuários a este Vereador, que reclamam
com razão, pois a passagem é um preço absurdo e o conforto e segurança ficam muito a
desejar. Tenho a certeza de que a empresa tomará alguma atitude no problema
apresentado. Logo após, teceu breves comentários sobre um requerimento apresentado
onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informações quanto às providências
que serão tomadas na recuperação dos seguintes locais: A margem do rio Bananal na Av.
Arnaldo de Souza, próximo a “Garagem da Penedo”. Na Av. Rubem de Melo, nas
proximidades da residência e marcenaria do Sr. Chico. Ressalto que esse tipo de serviço
deve ser realizado de forma estudada e correta, pois de forma paliativa, o problema irá
retornar nos anos seguintes. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao Ilmo. Sr. Divinomar Oliveira da Silva, DD.
Diretor Regional dos Correios do Estado de São Paulo – Interior, em Bauru-SP, solicitando
informações quanto ao fechamento do posto dos correios em Rancho Grande (BananalSP). Há boatos quanto ao fechamento deste posto, gostaria de saber se realmente é
verdade, e caso positivo, que então disponibilize um funcionário para atender a
localidade, assim como a instalação de uma caixa postal. Por fim, teceu breves
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comentários sobre uma indicação apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar serviços de limpeza em toda a cidade tanto
no centro quanto nos bairros, inclusive em Rancho Grande. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que não concorda com a realização do carnaval
em Bananal, pois são gastos recursos públicos que, em sua opinião, poderiam ser
utilizados em outras áreas do Município, como na Saúde, por exemplo. Em seguida, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informações
quanto a utilização da ambulância da saúde de Bananal para fins de transporte de
funcionários e ainda informações quanto a funcionários que desviam suas funções,
executando outras, pois presenciei um funcionários de serviços gerais dirigindo a
ambulância. Há tempo estou presenciando a ambulância com funcionários “no carona”
indo e vindo, sem estar prestando qualquer atendimento. Isso não é permitido, pois a
ambulância é para transportar pacientes e não ficar servindo de taxi gratuito para
funcionários. Outro ponto que me chamou a atenção é a ambulância circulando de
madrugada no bairro que resido. Imagino que sejam falsos chamados. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiada a ILMA. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno,
DD. Secretária Municipal de Saúde, solicitando informações quanto a atual situação da
dengue e o combate ao mosquito aedes aegypti em nosso município. Quais medidas
estão sendo tomadas, considerando que no ano de 2015 o país passou por uma epidemia
da doença. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD.
Prefeita Municipal, solicitando informações sobre os procedimentos adotados pelo
município no atendimento aos moradores afetados pelas chuvas ao longo do mês de
janeiro de 2016, conforme segue: 1) O Decreto Municipal nº 422/2016, dispondo sobre
Estado de Emergência no município foi encaminhado para homologação da Casa Militar e
Coordenaria Estadual da Defesa Civil (CEDEC)? 2) Quantas pessoas chegaram a ficar
desalojadas no município e quantas já retornaram às suas casas? 3) Está havendo
elaboração de projetos para contenção de encostas nas áreas de risco e também de
recuperação dos logradouros atingidos na área urbana? 4) Requeiro o encaminhamento
de cópias de todos os Formulários de Informações de Desastres (FIDE), elaborados pela
COMDEC e enviados para a Coordenadoria Estadual. Em seguida, deixou seu sentimento
de pesar a todos os familiares das pessoas falecidas recentemente no Município.
Colocados em votação os requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade.
Não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente
que se passasse para a ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi
dispensada a chamada regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a
ORDEM DO DIA, da qual não constou nenhum Projeto de Lei. Ato contínuo, determinou o
Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre a inauguração do calçamento das ruas do
Bairro Chico Leme, ressaltando que esteve presente no evento e o morador que dá nome
ao referido Bairro também se encontrava no local. Em seguida, comentou sobre a
necessidade de se melhorar a iluminação pública em diversas ruas do perímetro urbano
do Município de Bananal. Disse que o mês de Janeiro deste corrente ano foi bastante
chuvoso, e que algumas localidades do município necessitam de uma atenção especial
por parte do Poder Público, como o Morro da Caixa D’água, por exemplo, onde existem
diversas residências em áreas de risco. Por fim, disse que concorda com o vereador Luiz
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Cosme Martins de Souza com relação à necessidade de se oficiar o Ilmo. Sr. Francisco
José Resende, DD. Diretor da empresa de Ônibus Colitur, solicitando a possibilidade de
se substituir os veículos que fazem o trajeto Barra Mansa x Bananal, pois os ônibus estão
em precárias condições e não oferecem conforto algum para os passageiros. Com a
palavra Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou uma
indicação solicitando à Exma. Prefeita Municipal a recuperação do acesso ao Estádio
João Avelar pela Praça São Pedro. Em seguida, disse que apresentou uma indicação
solicitando à Exma. Prefeita Municipal a realização de limpeza e recuperação do calçadão
da Avenida João Barbosa de Camargo, no Bairro Vila Bom Jardim. Logo após, disse que
apresentou uma indicação solicitando à Exma. Prefeita Municipal a recuperação do
calçamento da Avenida João Barbosa de Camargo, no Bairro Vila Bom Jardim, próximo à
entrada da Chácara do Sr. Lulu. Em seguida, disse que apresentou uma indicação
solicitando à Exma. Prefeita Municipal a colocação de placa indicativa do nome da Rua
Moisés de Oliveira Gomes, na Vila Bom Jardim. Por fim, disse que apresentou uma
indicação solicitando à Exma. Prefeita Municipal a reforma da passarela metálica do
Bairro Cerâmica. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que
concorda com a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade quanto às suas
indicações. Disse que apresentou uma Moção De Aplausos e Agradecimento ao Ilmo. Sr.
Walterly Cobra Gavião, pela limpeza e conservação de parte da área de lazer Ivani
Barbosa, em frente sua residência a Av. Barão de Joatinga. Com a falta de manutenção e
conservação na área de lazer Ivani Barbosa, o Sr. Walterly sem ajuda alguma do Poder
Público Municipal, realizou a pintura dos bancos, limpeza de folhas e matos e poda de
pequenas vegetações. Parabéns! Este Poder Legislativo reconhece e agradece a atitude
como cidadão bananalense. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao homenageado. Em
seguida, teceu breves comentários sobre o Processo Seletivo Simplificado que está
sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visando a
contratação temporária de pessoal para o preenchimento de diversos cargos. Disse
também que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza com relação à
necessidade de se oficiar o Ilmo. Sr. Francisco José Resende, DD. Diretor da empresa de
Ônibus Colitur, solicitando a possibilidade de se substituir os veículos que fazem o trajeto
Barra Mansa x Bananal, pois os ônibus estão em precárias condições e não oferecem
conforto algum para os passageiros. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes
de Oliveira teceu breves comentários sobre a necessidade de se combater a proliferação
do caramujo africano no Município de Bananal. Disse também que é necessário que a
Prefeitura Municipal de Bananal realize uma capacitação dos agentes municipais quanto
ao que dispõe a Lei Municipal nº 177/2015, referente à instituição de medidas
permanentes de combate e prevenção à dengue e seus vetores. Em seguida, disse que
concorda com a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso com relação à necessidade de
se solicitar à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a criação, no âmbito do
município, o programa “aluguel social” para as famílias que estão em áreas de risco,
visando desta forma proteger a integridade física das mesmas. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que é necessária a conscientização da população
do Município de Bananal quanto as medidas de combate e prevenção ao mosquito “aedes
aegypti”. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que em breve será
aberto um concurso público pela Prefeitura Municipal de Bananal, nas áreas de saúde e
educação. Disse que não acha necessária a realização deste concurso, tendo em vista
que o Poder Executivo já possui muitos servidores públicos e que o mais correto seria
valorizar os servidores já integrantes da Prefeitura Municipal, e que espera que sua
indicação seja atendida no sentido de se inserir nesse concurso público o cargo de guia
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turístico. Em seguida, teceu breves comentários também sobre a necessidade de se dar
uma atenção especial aos pacientes do Município de Bananal que realizam diversos
tratamentos em outros Municípios, que necessitam realizar viagens muito desgastantes.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a empresa Luquip
Terraplenagem Ltda pela realização das obras de calçamento do Bairro Chico Leme e
ressaltou a necessidade de se melhorar a iluminação da Praça São Pedro, no Bairro Vila
Bom Jardim. Desejou um feliz Carnaval a todos. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho disse que no último dia 21 de janeiro o Exmo. Deputado Federal Samuel
Moreira, do PSDB, esteve no Município de Bananal, foi recebido nesta Câmara Municipal,
que o encontro foi muito bom e proveitoso. Disse que concorda com a vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso com relação à necessidade de se solicitar à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal a criação, no âmbito do município, o programa “aluguel social”
para as famílias que estão em áreas de risco, visando desta forma proteger a integridade
física das mesmas. Em seguida, parabenizou todos os blocos carnavalescos do Município
de Bananal pelo empenho e dedicação, ressaltando a necessidade de se realizar uma
ajuda financeira por parte do Poder Executivo Municipal. Por fim, comentou também sobre
a necessidade de melhorias no Bairro da Palha, tendo em vista as reclamações dos
moradores daquele bairro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária
dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2016, quinta feira, em horário regimental. E, para constar,
eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1º Secretário, mandei lavrar a presente ATA,
que aprovada, será assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 04 de fevereiro de 2016.
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